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Iepirkumu komisijas atbildes 
uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 

(Komisijas 2012.gada 16.novembra sēde Nr3) 
 
 
Jautājums: 
 
Uz kādu formātu iepirkumu priekšmeta 3.daļas karte ir jāsaloka (platums, augstums milimetros)? 
 
Atbilde: 
 
Kartes formātam locītā veidā ir jābūt 120 mm platumā un 215 mm garumā. Norādām, ka nolikumā 
ir veikti grozījumi un norādīti šie parametri. 
 
Jautājums: 
Lūgums izskaidrot pretendentu tiesības iesniegt piedāvājumu tikai par atsevišķu daļu vai visu 
piedāvājumu kopumā, jo esam pamanījuši iespējamu pretrunu. Informācija IUB 
mājaslapā: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/251933 ir norādīts, ka iepirkuma priekšmets ir sadalīts 
daļās, bet piedāvājums ir jāiesniedz par visām daļām. Konkursa nolikuma 5.3.apakšpunktā ir 
norādīts, ka Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma 
priekšmeta daļām. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Pēc IUB paziņojumā sniegtās 
informācijas sanāk, ka ir jāiesniedz viens vesels piedāvājums, kas aptver visas daļas, bet pēc 
nolikuma - ka var iesniegt piedāvājumu tikai par vienu daļu? Kā tiks vērtēti piedāvājumi? Cik 
līgumi tiks slēgti? 
 
Atbilde: 
 
Saskaņā ar konkursa nolikuma 5.3. apakšpunktu Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu 
par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma 
variantus. Saskaņā ar 14.5. vērtējot piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā pretendenta 
piedāvāto cenu attiecīgajā daļā bez pievienotās vērtības nodokļa un par atklātā konkursa uzvarētāju 
Komisija atzīst Pretendenta piedāvājumu ar viszemāko cenu attiecīgajā daļā tikai no tiem 
piedāvājumiem, kas pilnībā atbilst visām šā nolikuma prasībām un ir izgājuši visus iepriekšējos 
vērtēšanas posmus, ar nosacījumu, ka tā piedāvājums nav nepamatoti lēts. 

Saskaņā ar nolikumā paredzēto, pretendents var iesniegt piedāvājumus par atsevišķām vai 
visām iepirkuma priekšmeta daļām (lotēm). Vērtēšanas rezultātā iepirkumu komisija noteiks 
uzvarētāju katrā iepirkuma daļā, ar kuru arī tiks noslēgts iepirkumu līgums, respektīvi, katrā daļā 
būs noslēgts atsevišķs līgums ar uzvarējušo pretendentu. 

Tāda pati kārtība ir norādītā arī IUB vadības sistēmas paziņojuma par līgumu (06.11.2012), 
kurā II.1.8) punktā „Sadalījums daļās (informācijai par daļām izmantojiet pielikumu B tik reižu, cik 
ir daļu)” ir norādīts, ka priekšmets ir sadalīts daļās un piedāvājumi ir iesniedzami par vienu vai 
vairākām daļām. 
 
Jautājums: 
Izskatot tehnisko piedāvājumu brošūru konkursam radās tehnisks jautājums, kā izprast „Pusmatēts 
krītpapīrs 300 g/m2, matēts lamināts, UV laka no vienas puses”? 
Ja iespieddarbu laminē, to praktiski nekad nelako ar UV laku, jo šīs abas tehnoloģijas tīri tehniski ir 
ļoti slikti savietojamas un praktiski kvalitatīvi tas nav izdarāms vai arī tas ir nepamatoti dārgi - vai 
nu laminē vai lako. Laminēt no vienas puses arī nevar, jo tad atmosfēras apstākļu iedarbībā 
iespieddarbs tiek „savilkts” uz vienu pusi „tūtiņā”. L īdz ar to būtu labi saņemt tehniski detalizētāku 
šīs prasības aprakstu. 
 



 2 

 
Atbilde: 
 
Lai nebūtu divdomību, šis nolikuma punkts tika precizēts un izteikts šādā redakcijā: „Pusmatēts 
krītpapīrs 300 g/m2, matēts lamināts un UV laka no vienas puses”. Ar to ir domāts, ka laminēt un 
pārklāt ar laku vajag tikai no vienas puses, savukārt 300g/m2 papīrs ir pietiekami biezs lai nevilktu 
„tūtā”, lamināts gluži otrādi dod papildus aizsardzību pret mehānisku nodilumu un mitrumu. Šo abu 
tehnoloģiju izmantošana dod ļoti labu vizuālo rezultātu un nerada nekādas problēmas bukletu 
turpmākajā izmantošanā. 


